
Inspirace pro postní dobu (2023 -A) 

Popeleční 
středa 

Rozjímej nad evangeliem z Popeleční středy – 

Matoušovo evangelium 6,1-6, 16-18.  

Čtvrtek Pomodli se žalm 51 (Smiluj se nade mnou Bože) – 

nejen si ho přečti jako nějaký historický text, ale 
Ty sám pros Pána o Jeho smilování nad Tebou. 

Pátek Odřekni si své oblíbené jídlo či pití (sladkost, kávu, 
...). Tento svůj sebezápor obětuj za všechny 
hladovějící. 

Sobota Rozjímej nad evangeliem z 1. neděle postní – 

Matoušovo evangelium 4,1-11. 

1. Neděle 
postní 

Zavolej či navštiv někoho z lidí, které jsi dlouho 
neviděl, ale víš že jim to udělá radost. 

Pondělí Přečti si nějakou duchovní literaturu (článek či 
úryvek z knihy). 

Úterý Pomodli se desátek růžence „který ustanovil 
eucharistii“ za kněze a nová kněžská povolání 

Středa Přemýšlej dnes více o Ježíšově veliké pokoře a 
lásce, když přebývá v naší blízkosti v Eucharistii 

Čtvrtek Při večerním zpytování svědomí si odpověz na 3 
otázky: Čím mi Bůh udělal radost (=vděčnost)? 
Čím jsem mu udělal radost já(=láska)? Čím jsem 
ho zarmoutil (=lítost)? 

Pátek Vybav si někoho, kdo Ti je hodně nesympatický, 
nemáš ho rád nebo Ti ublížil a celý den se na něj 
snaž myslet a přát mu dobro. 

Sobota Rozjímej nad evangeliem z 2. neděle postní – 

Matoušovo evangelium 17, 1-9 

2. Neděle 
postní 

Pomodli se žalm 23 (Hospodin je můj pastýř) – 

nejen si ho přečti jako nějaký historický text, ale 
uvědomuj si při tom, že je to Hospodin, který se o 
Tebe stará. 

Pondělí Pomodli se desátek růžence „který zemřel na kříži“ 
za zemřelé. 

Úterý Přemýšlej, co bys dnes mohl dělat k větší slávě 
Boží (třeba se více usmívat na lidi okolo sebe, 
hezky mluvit o druhých lidech). 



Středa Pomodli se Otčenáš a pozorně se soustřeď na to, 
co vyznáváš a o co prosíš. 

Čtvrtek Pomodli se desátek růžence „kterého jsi v Chrámě 
obětovala“ za papeže Františka a za jeho úmysly. 

Pátek Udělej něco, co dlouho odkládáš. 
Sobota Rozjímej nad evangeliem z 3. neděle postní – 

Janovo evangelium 4,5-42 

3.neděle 
postní 

Přijď na mši svatou 15 minut před začátkem. 

Pondělí Zachovej klid při náročné situaci – třeba když se Ti 
něco nepovede, někdo Tě naštve, …  

Úterý Pomodli se desátek růžence na nějaký úmysl, který 
Tě napadne při sledování zpráv v televizi či při 
četbě novin. 

Středa Snaž se dnes usilovat o častou střelnou modlitbu: 
„Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na 
počátku, tak nyní i vždycky a na věky věků.“ 

Čtvrtek Pomodli se křížovou cestu (např. z kancionálu č. 
071-074) a přemýšlej o tom, které postavě se 
nejvíce podobáš (Šimon z Cyrény, Pilát, plačící 
ženy, vojáci, Veronika, dav) 

Pátek Pomodli se desátek růžence za někoho, kdo Ti je 
nesympatický či koho nemáš rád. 

Sobota Rozjímej nad evangeliem z 4. neděle postní – 

Janovo evangelium 9,1-41 

4.neděle 
postní 

Odpověz si pravdivě na otázku: Co pro mě 

znamená mše sv.? Jak se na ni připravuji, jak ji 
prožívám, co i z ní odnáším. 

Pondělí 
(Sv. 

Josef) 

Zamysli se nad tím, čím Tě může sv. Josef 

inspirovat (tichost, pracovitost, poslušnost 
k Božímu vedení, blízký vztah k Panně Marii a 
Ježíši, …) a snaž se ho v tom dnes následovat. 

Úterý Pomodli se desátek růžence „který hlásal Boží 
království a vyzýval k pokání“ za všechny, kteří 
jsou ve věznění a pros za jejich obrácení. 

Středa Snaž se dnes usilovat o častou střelnou modlitbu: 
„Bože v Tebe důvěřuji, do Tvých rukou svěřuji svůj 
život.“ 

Čtvrtek Snaž se být dnes více pozorný ke svým nejbližším. 



Pátek Zúčastni se mše sv. ve všední den (pokud to není 
možné, sleduj ji na TV Noe, či poslouchej v rádiu. 

Sobota Rozjímej nad evangeliem z 5. neděle postní – 

Janovo evangelium 11,1-45 

5.neděle 
postní 

Sleduj nějaký duchovní film nebo dokument (na TV 
Noe či např. na ČT 2 Křesťanský magazín – neděle 
12:00) 

Pondělí Snaž se, i přes nepříznivé okolnosti, za vším, co 

budeš dnes prožívat, vidět dotek Boží lásky. 
Úterý Pomodli se modlitbu Anděl Páně (kancionál č. 005) 

za světový mír. 
Středa Vzpomínej v modlitbě dnes více na svoje 

kmotřence. Pokud žádné nemáš, mysli na svoje 
kmotry (i když už jsou třeba na věčnosti). 

Čtvrtek Pomodli se desátek růžence „který byl pokřtěn 

v Jordánu“ za všechny, kteří budou letos o 
Velikonocích pokřtěni. 

Pátek Zamysli se nad svými špatnými návyky a jedním 
z nich dnes intenzivně bojuj. 

Sobota Rozjímej nad evangeliem z Květné neděle postní – 

Matoušovo evangelium 21,1-11. 

Květná 

neděle 

Pomodli se křížovou cestu (např. z kancionálu č. 
071-074) a mysli při tom na to, jakou má Pán Ježíš 
lásku k nám. 

Pondělí Snaž se dnes usilovat o častou střelnou modlitbu: 
„Ježíši, chci Tě mít více rád/a“ . 

Úterý Pomodli se modlitbu z kancionálu č. 022 (Svatý 

Michaeli, archanděli) za všechny, kteří bojují 
s pokušeními, zlobou, nenávistí. 

Středa Přečti si v Písmu pašijový příběh (vždy na konci 
každého evangelia) a snaž se vžít do role jednoho 
z jeho učedníků. 

Zelený 
čtvrtek 

Jdi se pomodlit k nějakému kříži v přírodě, ve 
městě. Pokud to není možné, pomodli se u kříže 
doma. 

Velký 
pátek 

Přečti si v Písmu pašijový příběh (vždy na konci 
každého evangelia) a přemýšlej při tom o tom, 
jaká z postav Ti je nejvíce podobná, nebo jaká 
situace je nejvíce podobná tomu, co prožíváš. 

 


